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A. УВОД

Настоящият доклад се изготвя въз основа на събраните данни чрез Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти
(Наредбата), приета на 01 Ноември 2005 г. с ПМС № 230. В Наредбата се регламентират
изисквания за:

o събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и 
обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

o предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите, почвите 
и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и 
транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

o предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за събирането, 
оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба 
отработени масла.

Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО), като първи приоритет е оползотворяване на 
отработените масла и отпадъчни нефтопродукти чрез регенериране. При условие че 
техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то 
отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията (втори приоритет). При 
невъзможност за използване по нито един от горните методи на последно място в 
йерархията стои екологосъобразно обезвреждане.

В съответствие с принципа „отговорност на производителя”, Наредбата 
регламентира изисквания към лицата, които пускат на пазара масла да оползотворяват 
процент от количествата, пуснати от тях на пазара свежи масла. Заложената количествена 
цел за 2008 г. е оползотворяване на не по-малко от 25% отработени масла, като 
отговорността на всяко лице, пускащо на пазара масла се определя индивидуално.

Настоящият доклад се изготвя за трета поредна година и включва информация за 
броя на издадените разрешения на лицата, броя на издадените разрешения на 
организациите по оползотворяване на отработени масла и броя на утвърдените програми 
на лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, 
както и изводи за постигането на целите по оползотворяване на отработени масла от 
Наредбата на национално ниво.
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AI. ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Основните източници на информация по настоящия доклад са:
1. Националния Статистически Институт - данни за пуснатите на пазара масла в 

страната през предходната година.
2. Министерство на финансите, Агенция Митници – количества, внесени и 

изнесени от страната масла по митнически тарифни номера съгласно Комбинираната 
номенклатура на Република България и размера на заплатената продуктова такса за 2008
година;

3. Национална агенция по приходите – количества, въведени и изведени от
страната свежи масла от друга страна членка на ЕС.

4. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда -
събрани средства от продуктови такси по чл.36, ал.1 от ЗУО за пуснатите на пазара на 
Република България масла;

5. Организациите по оползотворяване на масла - предприети мерки по чл.45, ал.1 
и ал.2, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО 
относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;

6. Лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си 
индивидуално - предприети мерки по чл.45, ал.1, както и обобщена информация от 
документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през 
предходната година отработени масла;

7. Лица, които пускат на пазара масла - количества масла, пуснати от тях на 
пазара през предходната година;

8. Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла –
количества, събрани отработени масла на периоди по тримесечия за текущата година.;

9. Лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла –
количества, оползотворени отработени масла за предходната година.
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B. НАСТОЯЩА СИТУАЦИЯ

След приемане на страната ни в Европейския съюз (2007 г.) и съобразявайки се с 
цялостната политика на Общността за насърчаване на устойчивото развитие и опазване на 
околната среда, България както и всички държави-членки се задължават да създадат 
системи за регистрация, издаване на разрешителни и надзор на дейностите по третиране на 
отработените масла като отпадъци.

Ежегодно около 1,3 милиарда тона отпадъци се образуват от страните на ЕС, като
40 милиона тона от тях са опасни (EUROPA, 2008). Част от тези 40 милиона тона опасни 
отпадъци са масла. Настъпващите световни екологични промени, борбата с 
опустиняването и климатичните промени наложиха предприемане на редица мерки и 
ограничения за страните от ЕС. Цялостната поликита на съюза се насочи към ограничаване 
използването на невъзобновяемите природни ресурси и увеличаване дела на 
алтернативните източници на енергия. Взимайки под внимание фактите, че:

 с 1 литър отработено масло може да замърси 1000 литра вода;
 при неконтролирано изгаряне на 5 литра масло може да се замърси въздуха, 

вдишван от един човек за три години;
 маслото е продукт, получаван чрез дестилация на петрол
е от първостепенно значение предприемане на спешни мерки към събирането и 

регенерирането на цялото възможно количество образувани отработени масла.
Присъединяването на страната ни към ЕС доведе до съществени промени в 

конюктурата на пазара, което наложи спешна промяна на схемата за определяне 
количествата пуснати на пазара масла. С промяната на наредбата от 2008 г. се въвежда
изискване за докладване към лицата, които въвеждат/извеждат от пазара свежи масла, 
както и следните изисквания и разпоредби:

Термини
 “Пускане на пазара на масла” е първото предоставяне на разположение на друго 

лице слещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с 
цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и/или 
използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.

 „Лице, което пуска на пазара масла” е физическо или юридическо, което е 
производител и/или вносител/ и/или лице, което въвежда на територията на страната от 
територията на друга държава-членка на ЕО, и предоставя масла на друго лице срещу 
заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или 
професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на 
територията на Република България.

 „Лице, което въвежда масла от друга държава – членка на ЕО” е физическо или 
юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от 
своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на 
територията на страната и/или използвани като част от търговската или професионална 
дейност.

 Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани 
масла по периоди за текущата година;

 Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани 
масла по периоди за текущата година.
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 Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за 
количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация 
по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 
за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в 
електронен вид. Информацията се подава в информационна система, поддържана от 
ИАОС по периоди за текущата година. Периодите, по които се подава необходимата 
информация са както следва: (1 януари – 31 март; 1 април – 30 юни; 1 юли – 30 
септември; 1 октомври – 31 декември). Информацията се предоставя в 20 – дневен срок 
от изтичане на съответния период, като в 10 – дневен срок от получаване на 
информацията  данните се обобщават в ИАОС и се осигурява достъп до тях, чрез 
страницата на ИАОС.

Съгласно принципа „Отговорност на производителя” лицата, които пускат на 
пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци 
са отговорни за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането им. 
Във връзка с изпълнението на тези ангажименти, лицата които пускат на пазара продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за организиране 
могат да постигнат задълженията си като:

 сами организират събирането на отпадъци и постигането на поставените цели 
за тяхното оползотворяване или рециклиране

 присъединяване към колективна система за изпълнение на целите (организация 
по оползотворяване на масла).

За изпълнението на целите оползотворяване първата и единствена към момента 
организация по оползотворяване на масла е „Национална компания за събиране и 
оползотворяване на отработени масла” ООД /НКСООМ/, получила разрешението си на 25 
август 2006 

BI. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ

IB1. Предприети мерки от лицата, които пускат на пазара масла, 
организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата,
изпълняващи целите по наредбата индивидуално

Съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара масла и
изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на масла 
представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за:

 предприети мерки за организиране на събирането и оползотворяване на 
отработените масла;

 мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането 
или намаляване на количеството на събраните отработени масла и тяхното 
последващо третиране;

 предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в 
прилаганата система за събирането на отработените масла, включително 
проведените информационни кампании;

 резултатите от дейността по изпълнение на задълженията по наредбата с 
посочване на точни данни за изпълнението на целта по чл.9, ал.1 съгласно 
сроковете по §2.
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Организациите по оползотворяване предоставят и данни за предприетите мерки за 
привличане на лицата, които пускат на пазара масла в предлаганата от тях колективна 
система за събиране и оползотворяване на отработени масла.

През 2008 година има 5 фирми, изпълняващи задълженията си индивидуално:
„Лубрика” ООД, „Булвария – Автомобилни продукти” ЕООД, „СОМАТ” АД, „Еврорали” 
ООД, и „Верила Лубрикънтс”ЕАД.

Във връзка с предприетите мерки за организиране на събирането и 
оползотворяване на отработените масла всички индивидуално изпълняващи целите по 
Наредбата фирми декларират, че имат изградени система за събиране на отработени масла 
и сключени договори за оползотворяване.

„Лубрика” ООД разполагат с изградена система за събиране и преработване на 
отработени масла от 1997 г. , която е усъвършенствана през годините, включваща:

o организиран специализиран транспорт;
o техника за изпомпване на отработени масла;
o утвърдена фирмена спецификация;
o изграден резервоарен парк;
o изградена инсталация за регенериране на отработени масла с 

производителност 30 хил. тона/годишно.
„Лубрика” ООД има сключени договори с генераторите на отработени масла от 

цялата страна. От фирмата разпространяват брошури, в които се разяснява ползата от 
събирането на отработените масла, както по отношение на опазване на околната среда, 
така и от икономическа гледна точка. Провеждат се разговори с лица, чиято дейност е 
свързана със свежи и отработени масла за спазване изискванията на Наредбата. 

„Стеалит” АД декларират, че разполагат със специализиран транспорт, резервоарни 
вместимости и технологично оборудване. Имат сключени договори за изкупуване на 
отработени масла от промишлени предприятия, транспортни фирми и дистрибутори на 
масла. За увеличаване броя на доставчиците и количествата на събираните отработени 
масла публикуват ежемесечно по няколко обяви за изкупуване на такива в централните 
вестници с най-висок тираж. Правят се и периодични запитвания в предприятия, които 
използват големи количества хидравлични, машинни и турбинни масла. Провеждат се 
информационни кампании с цел запознаване на дистрибуторите на фирмата от цялата 
страна с Наредбата. В резултат на изпълнението на горепосочените мерки се наблюдава 
увеличаване на събирането и оползотворяването на отработените масла.

Във връзка с предприемането на мерки за организиране на събирането и 
оползотворяването на отработените масла от страна на НКСООМ през юли 2008 са 
проведени семинари в София и Русе с представители на фирми, с които организацията 
има сключени договори за събиране на отработени масла. Целта на семинарите е да се 
запознаят фирмите с настъпилите промени в законодателството в областта на отпадъците.
Дискутирани са новите стойности за определяне стойността на премиите за дейностите по 
съхранение и транспортиране на отпадъци, както и решението на НКСООМ за отпускане 
на допълнителни средства за увеличаване обема на събраните отработени масла и 
намаляване количествата отработени масла, събирани от нерегламентирани фирми. 

С цел по – добър контрол на отработени масла, както и за улеснение на лицата, 
които генерират и събират е предоставена възможността за предварителен безплатен 
анализ на събраните от тях отработени масла. За борба с нерегламентирани действия по 
отношение дейности с отработени масла от лица, които не притежават съответното 
разрешение, организацията и през 2008 г. продължава да предоставя на своите обекти 
стикери с размери 50/40 см. със следното съдържание: „ТОЗИ ОБЕКТ Е ВКЛЮЧЕН В 
СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 
НКСООМ”.
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През 2008а година продължава присъединяването на нови фирми към системата за 
събиране на отработени масла на НКСООМ, като вследствие на това дейността на 
НКСООМ покрива около 90 % от територията на страната.

Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата, НКСООМ 
декларира, че продължава договореностите с фирмите „Верила Лубрикънтс” и „Амко” за 
доставка на подходящи базови масла, употребявани при производството на консистентни 
смазки. Останалите фирми декларират, че до този момент не се е налагало да предприемат 
мерки по тази точка, въпреки заложените такива в тяхната програма за управление 
дейности с отпадъците.

Във връзка с изпълнението на ангажиментите по чл.45, ал.1, т.3, инидидуално 
изпълняващи задълженият по Наредбата си лица и организацията за оползотворяване на 
отработени масла, са длъжни да провеждат информационни кампании. В изпълнение на 
този ангажимент, НКСООМ публикуват данни за новостите в дейността по събиране и 
оползотворяване на отработени масла в специализираното корпоративно издание 
„Приста”. Продължава издаването на информационни брошури от предходната година, 
предназначени както за генераторите на отработени масла, така и за фирмите, 
извършващи транспорт и съхранение на отработени масла. Освен запознаване на 
потребителите с опасностите за боравене с отработени масла, с изискванията на 
законодателството по отношение на опасните отпадъци, мерките които се предприемат 
при разлив на отработените масла, къде могат да се предават, както и пълен списък на 
фирмите и площадките, с които НКСООМ има сключени договори за събиране на 
отработени масла, през 2008 г. е обърнато и специално внимание на промените в 
Наредбата.

И през 2008 г. продължават срещите с фирми-генератори на отработени масла, 
които нямат разрешителни за дейности с отпадъци. От страна на НКСООМ е изразена 
готовност за оказване на съдействие при изготвянето на фирмени програми за управление 
на отпадъците на желаещите дружества.

В сравнение с 2006 г. и 2007 г., когато в организацията за оползотворяване на масла 
членуват една фирма(„Приста ойл”) за 2006 г. и седем фирми за 2007 г., през 2008 г. 
вследствие на проведените срещи с лица, които внасят/въвеждат на пазара смазочни 
масла, както и в резултат на увеличената продуктова такса за маслата фирмите, членуващи 
в организацията вече наброяват 12. Нова мярка за привличане на лица, които пускат на 
пазара масла е и провеждане на срещи с представители на колективни системи за 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, на които се осъществява обмен на информация 
за новопоявили се лица, пускащи на пазара опаковани смазочни продукти.

След обобщение на представените в ИАОС отчети от лицата, изпълняващи 
задълженията си по Наредбата индивидуално и организацията по оползотворяване, както 
и по данни от одиторските доклади към МОСВ, индивидуално изпълняващи целите си 
фирми и НКСООМ са изпълнили количествената си цел по оползотворяване на масла

BII. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА

IIB1. Брой на издадените разрешения

Броят на обхванатите фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за 
извършване на дейности по събиране и/или оползотворяване на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти към 2008 г. е 44 (Фигура №1).Други пет имат издадени 
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комплексни разрешителни, по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на 
околната среда, но не са събирали отработени масла. От фигурата се вижда, че РИОСВ с 
най-много издадени разрешения е София, следвана от Велико Търново и Бургас.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА РИОСВ
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Фигура №1. Източник: ИАОС1

IIB2. Брой утвърдени програми

Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, 
изготвят програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, която включва:

o предварителен финансов отчет на избраната система за събиране на 
отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в 
изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и 
доказателство за финансово обезпечаване на първоначалните 
инвестиции и експлоатационни разходи;

o мерки за изпълнение на целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;
o план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени 

отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, 
временното съхраняване, транспортирането на отработени масла и 
тяхното предаване за оползотворяване;

o план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на 
отработени масла и предаването им за оползотворяване по години в 
съответствие с целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;

o план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата 
система за събиране на отработени масла, включващ провеждането 
на информационни кампании;

                                                          
1-Благоевград, 2-Бургас, 3-Варна, 4-Велико Търново, 5-Враца, 6-Монтана, 7-Пазарджик, 8-Плевен, 9-
Пловдив, 10-Русе, 11-Смолян, 12-София, 13-Стара Загора, 14-Хасково, 15-Шумен, 16-Перник.
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o мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване 
събирането или намаляването на количеството на събраните 
отработени масла и тяхното последващо оползотворяване.

Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през 2008 г. 5 фирми 
имат утвърдени програми: „Лубрика” ООД, „Булвария – Автомобилни продукти” ЕООД, 
СОМАТ АД, „Еврорали” ООД, и „Верила Лубрикънтс”ЕАД

IIB3. Внесените и изнесени от страната масла

Директорът на Агенция „Митници” предоставя на изпълнителния директор на 
ИАОС информация за предходната година за количествата внесени и изнесени от страната 
масла по митнически тарифни номера съгласно интрастат - комбинираната номенклатура 
и размера на заплатената продуктова такса (Таблица №1).

Таблица №1
Масла Количества масла 

Митнически тарифен 
номер 

Вид на маслото
  Внесени

(т)
  Изнесени

(т)                 

1 2 3 4

271019810
Моторни, компресорни и 
турбинни масла 4189,87 6243,88

271019830 Хидравлични масла 364,48 247,59

271019870 Масла за зъбни предавки 391,29 73,92

271019910

Масла за обработка на 
метали, формовъчни 
масла и антикорозионни 
масла 53,90 27,60

271019930
Електроизолационни 
масла 457,66 987,10

27101999
Други смазочни масла и 
други масла 40 681,30 6 262,60

34031991

Препарати за смазване на 
машини, апарати и 
превозни средства 165,96 122,76

По предоставените от Агенция „Митници” за 2008 г. данни, внесеното в страната 
количество масла е 46304,46 т., докато 13965,44 т. са изнесени. С приетата през 2008 г  
Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, 
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци АМ и НАП 
докладват за още два кода от митническите тарифни номера, 27101999 - „Други смазочни
масла и други масла”, и 34031991 - „Препарати за смазване на машини, апарати и 
превозни средства”. Това от своя страна доведе до значително увеличаване на 
количествата внесените и изнесени масла. В групата „Други смазочни масла и други 
масла” са включени видове като Смазочни минерални, смазочно-охлаждащи, смазочни –
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полусинтетични масла, смазочно - охлаждащи течности – полусинтетични. На фигура 2 е 
представено разпределението на внесените масла в страната по видове, където най - голям 
дял внесени масла заема групата „Други смазочни масла и други масла” – 88%.

. 

. 

  ВНЕСЕНИ МАСЛА

9%

88%

Моторни, компресорни и турбинни

Хидравлични

За зъбни предавки

За обработка на метали, формовъчни и антикорозионни

Електроизолационни

Други смазочни масла и други масла

Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства
  

Фигура №2. Източник: АМ

IIB4. Въведени и изведени от страната масла

Национална агенция по приходите предоставя информация на Изпълнителна 
агенция по околна среда за количествата масла, въведени на територията на страната от 
друга държава – член на ЕС, както и изведените от територията на страната към 
територията на друга държава – член на ЕС /Таблица 2/. За 2008 г. по данни на НАП 
количествата въведени масла са 192 368, 453 тона, а изведените 95 799, 828 тона

                   Таблица №2
Масла Количества масла 

Митнически 
тарифен 

номер 
Вид на маслото

Въведени/т Изведени/т
1 2 3 4

271019810
Моторни, компресорни и 
турбинни масла 86414,638 49835,660

271019830 Хидравлични масла 7119,031 6003,590

271019870 Масла за зъбни предавки 9322,516 5501,795
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271019910

Масла за обработка на 
метали, формовъчни 
масла и антикорозионни 
масла 1816,944 2968,086

271019930
Електроизолационни 
масла 1389,018 1146,154

27101999
Други смазочни масла и 
други масла

78992,843 29738,616

34031991
Препарати за смазване 
на машини, апарати и 
превозни средства

7313,463 605,927

На фигура 3 е представена графика на въведените масла по видове, от където се 
вижда, че най–голям дял заемат групата „Моторни, компресорни и турбинни масла” –
44%, следвани от „Други смазочни масла и други масла” – 41 %. В сравнение с внесени 
количества свежи масла /по данни на АМ/ излиза, че предимно моторните, компресорни и 
турбинни масла са обект на вътрешнообщностна търговия, т.е по–големия процент се 
въвежда от страни – членки на ЕС. Същите видове внесени масла от страни извън ЕС са 
само 9 %. 

ВЪВЕДЕНИ МАСЛА

5%

4%

41%
44%

1% 1%

4%

Моторни, компресорни и турбинни масла

Хидравлични масла

Масла за зъбни предавки

Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла

Електроизолационни масла

Други смазочни масла и други масла

Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

Фигура №3 Източник: НАП

IIB5. Сравнителна характеристика на получените данни

Лицата, които пускат на пазара масла / в това число лицата, които внасят/въвеждат 
и изнасят/извеждат свежи масла предоставят информация за количествата/, пуснати от тях 
на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от Наредбата за 
определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след 
употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Информацията се 
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предоставя за текущата година на тримесечни периоди в информационна система на 
ИАОС. Липсата на изградена информационна система и поради отпадане на годишните 
отчети на задължените лица от Наредбата, към настоящия момент ИАОС не разполага с 
такава информация. Поради тази причина не може да се направи и сравнителен анализ 
между данните на лицата, които въвеждат/внасят и извеждат/изнасят, получавани в 
различните институции (ИАОС АМ и НАП). Възможно е единствено сравнение на 
данните, получени от НАП и АМ (фигура 4). 

ВНЕСЕНИ И ИЗНЕСЕНИ МАСЛА ЗА 2008 Г.

46304

13965

192368

95800
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АМ НАП ОБЩО

Фигура №4. Източник: АМ, НАП

Европейският съюз е на първо място по търговия в света, със своите 20% от 
световния внос и износ /ЕUROPA/ Свободната търговия между страните от Съюза е в 
основата на неговото създаване преди 50 години. 

Ръста на търговията със стоки на Общността и разликата в данните на АМ и НАП 
може да се обясни и с възползването на България от по-благоприятните възможности за 
бизнес, които се предлагат в рамките на Общността, като уеднаквени процедури, 
приложими към стоки, с които се търгува със страни в ЕС, премахването на митата и 
митническите ограничения, както и редица други (фигура 5).
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  Фигура №5 Източник АМ,НАП

На фиг.№ 6 е представена общото количество внесени/въведени на територията на 
страната масла по видове.

Внесени/въведени масла по вид на маслото
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  Фигура №6 Източник АМ,НАП

50 % от общото количество внесените/въведени масла (по данни на АМ и НАП) на 
територията на страна през 2008 г. са от групата „Други смазочни масла и други масла”, 
следвани от „Моторни, компресорни и турбинни масла” със своите 38 %.

Синтетичните масла, поради повишените си експлоатационни качества и 
предимствата пред минералните масла, заемат и по-голям пазарен дял.
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В сравнение с предходната година се наблюдава съществена разлика в 
количествата внесени/въведени и изнесени/изведени, което се обяснява с включването на 
двата допълнителни кода по интрастат - комбинираната номенклатура. На следващите 
графики е представена сравнителна характеристика спрямо предходната година, като в 
графиката за 2008 г. са разделени количествата на допълнителните митническите тарифни 
номера от тези, по които е докладвано и през 2007 г., с цел по–добра визуализация на 
ръста на докладваните данни.

Сравнителна характеристика на внесените/въведени 
масла през 2007г. и 2008 г.
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   Фигура №7. Източник АМ,НАП

От графиките се вижда, че количествата през 2008 г. са в пъти повече, отколкото 
през 2007 г., което може да се обясни с развитието на системата за събиране на данни за 
търговия със стоки на Общността, т.е между държавите–членки на Европейския съюз
/Интрастат/, която се въвежда експериментално на 1 септември 2006 г. От 2007 г. 
системата действа в условията на члeнство на страната ни в Европейския съюз
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IIB6. Пуснати на пазара масла по данни от НСИ

Съгласно изискванията на чл.44 от Наредбата председателят на Националния 
статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за 
пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.

Пуснатите на пазара на Република България масла се определят като към 
количеството внесени/въведени се прибави количеството произведени и се извади 
количеството изнесени/изведени масла за съответната година.

Съгласно даннните на НСИ, пуснатите на пазара са 37118,077 тона.

IIB7. Сравнителна характеристика между предоставените от НСИ и 
лицата, които пускат на пазара масла информация за пуснатите на 
пазара масла

За 2008 г. може да се направи сравнителен анализ между данните, предоставени от 
НСИ, от една страна за количествата, пуснати на пазара масла и данните от НКСООМ, 
лицата, изпълняващи целите си индивидуално по Наредбата и ПУДООС от друга.

Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват целите си, като членуват в 
организация по оползотворяване на масла или индивидуално. Фирмите, които не 
изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в организация по 
оползотворяване на масла заплащат продуктова такса по сметка на ПУДООС.

Основен предмет на дейност на предприятието е реализация на екологични проекти 
и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на 
околната среда. С Наредбата е въведено изискване събраните средствата от продуктовите 
такси, да се разходват от Предприятието за управление дейностите по опазване на околна 
среда за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и 
обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и други 
дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в 
съответствие с Правилника за устройство и дейността на Предприятието за управление 
дейностите по опазване на околна среда . 

За 2008 г събраните средства от продуктови такси в ПУДООС за пуснатите на 
пазара масла на Република България са в размер на 2 292 299,80 лв., а възстановените 
средства са 13 770,18 лв., т.е продуктовите такси, събрани за пуснати на пазара масла са 
разликата между събраната и върната сума, което е 2 278 529,62 лв. и е двойно повече от 
събраните средства от предходната година. Ръстът може да се обясни с промяната на 
Наредбата и въвеждане задължението продуктови такси да заплащат и лицата, които 
въвеждат свежи масла от страни в Общността. Като се има предвид, че продуктовата
таксата на кг. масло за настоящата година е 0,22 лв., то след изчисление на заплатените 
продуктови такси се получава, че 10 356,95 т са пуснатите на пазара масла .

По данни на организацията по оползотворяване НКСООМ членовете й са пуснали 
на пазара 14 957, 246 тона масла. Фирмите, изпълняващи индивидуално целите са пуснали 
на пазара 5 340,45 тона. Общо пуснатите на пазара масла са 30654,65 тона.
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Сравняването на данните показва, че според НСИ пуснатите на пазара масла са с 
около 17 % повече отколкото изчислените от ИАОС.

Поради липсата на нормативно изискване за лицата, които въвеждат на пазара 
масла да заплащат продуктова такса, през 2007 година за целите на доклада са използвани 
наличните в ИАОС данни за лицата, пуснали на пазара масла, които не изпълняват 
задълженията си индивидуално и не членуват в организацията по оползотворяване. Бяха 
проведени телефонни разговори с голяма част от задължените лица за изясняване техните 
задължения за докладването на информация по Наредбата. По този начин бяха обхванати
и лица, които въвеждат в страната масла и които подадоха необходимата информация, 
независимо от това дали съответната продуктова такса е заплатената. Това значително 
повиши качеството на информацията за реалните количества, пуснати на пазара масла. 
Имайки предвид, че измененията на Наредбата влязоха в сила по средата на 2008 година и 
нормативното задължение на тези фирми да плащат продуктови такси е от юни месец 
2008 г., то за първите шест месеца не може да се установи дали таксата е заплатена и от 
лица, които въвеждат масла от други страни – членки на ЕО. По тази причина въпреки 
ръстът на таксите, заплатени в ПУДООС, като общо пуснати на пазара масла 
количеството е по-малко отколкото през предходната година. Наблюдава се също и 
понижаване в количествата, пуснати масла в страната от НКСООМ и лицата, 
изпълняващи целите си индивидуално. /фигура 7/

Сравнителен анализ на пуснати на пазара масла 
през 2007 и 2008 г.
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Фигура №7. Източник АМ,НАП
Дяловото разпределение между Организацията по оползотворяване, лицата които 

изпълняват задълженията си по Наредбата индивидуално и фирмите които заплащат 
продуктова такса в ПУДООС е представено на Фигура № 8.
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Пазарно дялово разпределение на пуснатите 
на пазара масла
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Фигура №.8 Източник ИАОС, ПУДООС, НКСООМ

Както и през предходната година, поради обхващане на по-голям брой лица, 
задължени да плащат продуктови такси за масла – НКСООМ има най-голям пазарен дял 
(49%), следвана от ПУДООС (34%) и индивидуално изпълняващи задълженията си по 
Наредбата лица (17%).

IIB8. Събрани масла от лицата извършващи дейности по събиране на 
отработени масла

От 2008 г. лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, 
предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 
информация за количеството събрани отработени масла по тримесечни периоди за 
текущата година. Въведените нови изисквания за докладване, както и отпадането на 
годишните отчети, в ИАОС няма информация за количествата събрани отработени масла 
за цялата 2008 година. Задължените лица предоставиха информация за единствено за 
последните две тримесечия на годината. Съществен проблем се явява и информацията за 
събраните количества отработени масла, поради факта, че част от генерираните масла се 
предават на лица, които притежават разрешение за дейността „събиране”, които от своя 
страна ги предават на лица, със същата дейност. По този начин се получава припокриване 
на отчитаните количества събрани масла. Във връзка с изпълнение ангажиментите на 
ИАОС за публикуване на информация в 10 – дневен срок от получаване на данните за
съответния период, публикуваните за второто полугодие на 2008 г. данни за събраните 
количества отработени масла, възлизат на 3843,50 т. След по-задълбочен анализ за целите 
на доклада и преизчисляване на количествата, чрез проследяване „пътя” на отработените 
масла, за които има данни от къде са получени и на кого са подадени, са премахнати тези 
количества, за които със сигурност има данни, че са предавани от „събирач” на „събирач” 
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и съответно са докладвани два пъти,  реалното количество на събраните отработени масла 
е не повече от 2600 т. 

IIB9. Оползотворени и/или обезвредени масла

Съгласно чл. 40 и чл. 41, ал.1 от Наредбата лицата, които извършват дейности по 
оползотворяване на отработени масла, предоставят на ИАОС и на РИОСВ, на чиято 
територия извършват дейността информация за количеството оползотворени отработени 
масла през предходната година.

С промените в Наредбата, които въвеждат задължение на лицата, извършващи
дейност по оползотворяване да предоставят списък с лицата, чиито цели са били 
изпълнени и съответните количества стана възможно да се проследят количествата на 
оползотворените масла.

По данни от годишните отчети на лицата, които извършват дейност по 
оползотворяване са събрани 5607,35 т., от които общото количество оползотворени 
отработени масла е 5202,42 т. Оползотворените, чрез регенериране са 3059,76т., чрез 
други методи - 2142,66т. За 2008 г. 

Лубрика” АД, с регенерираните 2742,42 т., което представлява около 90% от общо 
регенерираните отработени масла остава най-големия регенератор в страната. Почти във 
всички фирми се наблюдава значителен ръст на количествата оползотворени отработени 
масла (фигура №9).
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Сравнителна характеристика на оползотворените 
количества отработени масла за 2006, 2007 и 2008 г. 
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Фигура №9 Източник: ИАОС

И през настоящата отчетна година към количествата оползотворени масла са 
включени събраните през предходни години отработени масла, като липсват данни за 
точното количество събрани през изминали години

IIB10. Изпълнение на целите по регенериране и оползотворяване 

Съгласно изискванията на Наредбата за 2008 г. лицата, които пускат на пазара
масла трябва да достигнат праг на оползотворяване не по- малък от 25 % от пуснатите на 
пазара свежи масла. Наблюдава се ръст на оползотворените масла, които са 17% от 
пуснатите на пазара масла, което обаче не е достатъчно за изпълнение на целите на 
национално ниво.
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Съотношение между заложените и изпълнените цели за 
оползотворяване на национално ниво
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Фигура №10. Източник: ИАОС

Съгласно подадените одиторски доклади от НКСООМ и индивидуално, 
изпълняващи целите си лица към Министерство на околна среда и Заповед на Министъра 
на околната среда с № РД – 419/24.06.2009 г. на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за 
управление на отпадъците и чл. 53, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и Заповед №  РД –
459/13.07.2009 г. на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 53, 
ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и 
отпадъчни нефтопродукти, във връзка с чл. 36, ал.2 от Закона за управление на отпадъците 
през 2008 г. организацията по оползотворяване и индивидуално изпълняващите целите си 
лица са доказали изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на 
отработени масла и са изпълнили целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от 
заключителните разпоредби на Наредбата:

Съотношение между заложените и изпълнените цели за 2008 г. е представен на 
фигура № 11

Данните за оползотворените отработени масла за 2006 и 2007 година са коригирани. 
Причината е подадените допълнителни данни от НКСООМ за оползотворени 
количества отработени масла от „Приста ойл”, като член на организацията.
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Съотношение между заложените и изпълнените цели 
за оползотворяване
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     Фигура № 11. Източник: ИАОС

C. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въпреки направените нормативни изменения с цел по-голям контрол върху 
събирането и оползотворяването на отработени масла част от проблемите и през 
настоящата година остават същите, както и през предходната, а именно:

1. Създадените системи за събиране и предаване за оползотворяване на 
отработените масла от лицата, които пускат на пазара масла работят при затруднени 
условия, поради съществуващото нерегламентирано използване и влагане на маслата в 
горива. 

2. Към настоящия момент голяма част от отработени масла се използват по 
нерегламентиран начин за отопление, като се изгарят в различни видове отоплителни 
инсталации. 

3. Извършва се смяна на моторни масла от собствениците на автомобили на 
нерегламентирани за това места, извън специализираните пунктовете за смяна на масла, 
което затруднява събирането на количествата моторни отработени масла за изпълнение на 
целите по чл. 9 от Наредбата. Моторните масла са с най-висок дял от пуснатите на пазара 
масла  на територията на Р България.

4. Липсва проследимост на процеса на приемане и предаване на отработени масла 
от мястото на образуване до площадките за събиране и оползотворяване.  

5. Необходим е контрол върху докладваната информация от лицата, които 
извършват дейности по събиране, транспортиране и оползотворяване на отработени 
масла;
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6. Липса на ефективен контрол върху докладваната информация от лицата, които 
пускат на пазара масла и заплатените от тях продуктови такси в ПУДООС.

7. Липса на установена практика за подаване на необходимата информация от 
задължените лица и контрол върху фирмите, които не изпълняват задълженията си за 
докладване по наредбата.

8. За по-ефективно практическо прилагане изискванията на Наредбата е 
необходимо осъществяването на тясно сътрудничество и добрата координация между 
органите, отговорни за контрола и прилагането на действащото законодателство ( МОСВ, 
РИОСВ, Общини и т.н.). 

9. За осигуряване събирането на надеждни данни и подобрение в съществуващата
системата за събиране и контрол върху предоставяните данни.е необходимо засилване на 
сътрудничеството между институции в процеса на предоставяне на данни, свързани с 
пусканите на пазар масла и управление на отработените масла .
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A. УВОД

Настоящият доклад се изготвя въз основа на събраните данни чрез Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и нефтопродукти (Наредбата), приета на 01 Ноември 2005 г. с ПМС № 230. В Наредбата се регламентират изисквания за:

· събиране, временно съхраняване, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;


· предотвратяване и ограничаване на замърсяването на въздуха, водите, почвите и ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;


· предприемане на мерки от лицата, които пускат на пазара масла, за събирането, оползотворяването и/или обезвреждането на образуваните в резултат на тяхната употреба отработени масла.



Йерархията при третирането на отработени масла е в съответствие със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като първи приоритет е оползотворяване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти чрез регенериране. При условие че техническите, икономическите и организационни условия не позволяват регенериране, то отработените масла се изгарят с оползотворяване на енергията (втори приоритет). При невъзможност за използване по нито един от горните методи на последно място в йерархията стои екологосъобразно обезвреждане.


В съответствие с принципа „отговорност на производителя”, Наредбата регламентира изисквания към лицата, които пускат на пазара масла да оползотворяват процент от количествата, пуснати от тях на пазара свежи масла. Заложената количествена цел за 2008 г. е оползотворяване на не по-малко от 25% отработени масла, като отговорността на всяко лице, пускащо на пазара масла се определя индивидуално.

Настоящият доклад се изготвя за трета поредна година и включва информация за броя на издадените разрешения на лицата, броя на издадените разрешения на организациите по оползотворяване на отработени масла и броя на утвърдените програми на лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално, както и изводи за постигането на целите по оползотворяване на отработени масла от Наредбата на национално ниво.


AI. Основни източници на информация

Основните източници на информация по настоящия доклад са:


1. Националния Статистически Институт - данни за пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.


2. Министерство на финансите, Агенция Митници – количества, внесени и изнесени от страната масла по митнически тарифни номера съгласно Комбинираната номенклатура на Република България и размера на заплатената продуктова такса за 2008 година;

3. Национална агенция по приходите – количества, въведени и изведени от страната свежи масла от друга страна членка на ЕС.

4. Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда - събрани средства от продуктови такси по чл.36, ал.1 от ЗУО за пуснатите на пазара на Република България масла;


5. Организациите по оползотворяване на масла - предприети мерки по чл.45, ал.1 и ал.2, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;

6. Лица, които пускат на пазара масла, които изпълняват задълженията си индивидуално - предприети мерки по чл.45, ал.1, както и обобщена информация от документите за превоз по чл.84, т.12 ЗУО относно количеството изнесени през предходната година отработени масла;

7. Лица, които пускат на пазара масла - количества масла, пуснати от тях на пазара през предходната година;


8. Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла – количества, събрани отработени масла на периоди по тримесечия за текущата година.;


9. Лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла – количества, оползотворени отработени масла за предходната година.


B. Настояща ситуация


След приемане на страната ни в Европейския съюз (2007 г.) и съобразявайки се с цялостната политика на Общността за насърчаване на устойчивото развитие и опазване на околната среда, България както и всички държави-членки се задължават да създадат системи за регистрация, издаване на разрешителни и надзор на дейностите по третиране на отработените масла като отпадъци.


Ежегодно около 1,3 милиарда тона отпадъци се образуват от страните на ЕС, като 40 милиона тона от тях са опасни (EUROPA, 2008). Част от тези 40 милиона тона опасни отпадъци са масла. Настъпващите световни екологични промени, борбата с опустиняването и климатичните промени наложиха предприемане на редица мерки и ограничения за страните от ЕС. Цялостната поликита на съюза се насочи към ограничаване използването на невъзобновяемите природни ресурси и увеличаване дела на алтернативните източници на енергия. Взимайки под внимание фактите, че:


· с 1 литър отработено масло може да замърси 1000 литра вода;


· при неконтролирано изгаряне на 5 литра масло може да се замърси въздуха, вдишван от един човек за три години;


· маслото е продукт, получаван чрез дестилация на петрол

е от първостепенно значение предприемане на спешни мерки към събирането и регенерирането на цялото възможно количество образувани отработени масла.

Присъединяването на страната ни към ЕС доведе до съществени промени в конюктурата на пазара, което наложи спешна промяна на схемата за определяне количествата пуснати на пазара масла. С промяната на наредбата от 2008 г. се въвежда изискване за докладване към лицата, които въвеждат/извеждат от пазара свежи масла, както и следните изисквания и разпоредби:


Термини


· “Пускане на пазара на масла” е първото предоставяне на разположение на друго лице слещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и/или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.


· „Лице, което пуска на пазара масла” е физическо или юридическо, което е производител и/или вносител/ и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава-членка на ЕО, и предоставя масла на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.


· „Лице, което въвежда масла от друга държава – членка на ЕО” е физическо или юридическо лице, което въвежда масла на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговската или професионална дейност.


· Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани масла по периоди за текущата година;

· Лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация за количествата събрани масла по периоди за текущата година.

· Лицата, които пускат на пазара масла, предоставят информация за количествата, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, в електронен вид. Информацията се подава в информационна система, поддържана от ИАОС по периоди за текущата година. Периодите, по които се подава необходимата информация са както следва: (1 януари – 31 март; 1 април – 30 юни; 1 юли – 30 септември; 1 октомври – 31 декември). Информацията се предоставя в 20 – дневен срок от изтичане на съответния период, като в 10 – дневен срок от получаване на информацията  данните се обобщават в ИАОС и се осигурява достъп до тях, чрез страницата на ИАОС.


Съгласно принципа „Отговорност на производителя” лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци са отговорни за организиране на събирането, оползотворяването и/или обезвреждането им. Във връзка с изпълнението на тези ангажименти, лицата които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за организиране могат да постигнат задълженията си като:

· сами организират събирането на отпадъци и постигането на поставените цели за тяхното оползотворяване или рециклиране


· присъединяване към колективна система за изпълнение на целите (организация по оползотворяване на масла).


За изпълнението на целите оползотворяване първата и единствена към момента организация по оползотворяване на масла е „Национална компания за събиране и оползотворяване на отработени масла” ООД /НКСООМ/, получила разрешението си на 25 август 2006 

BI. Предприети мерки

IB1. Предприети мерки от лицата, които пускат на пазара масла, организациите по оползотворяване на отработени масла и лицата, изпълняващи целите по наредбата индивидуално


Съгласно Наредбата за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на масла представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за:


· предприети мерки за организиране на събирането и оползотворяване на отработените масла;


· мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване на количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо третиране;


· предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събирането на отработените масла, включително проведените информационни кампании;


· резултатите от дейността по изпълнение на задълженията по наредбата с посочване на точни данни за изпълнението на целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2.

Организациите по оползотворяване предоставят и данни за предприетите мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара масла в предлаганата от тях колективна система за събиране и оползотворяване на отработени масла.


През 2008 година има 5 фирми, изпълняващи задълженията си индивидуално: „Лубрика” ООД, „Булвария – Автомобилни продукти” ЕООД, „СОМАТ” АД, „Еврорали” ООД, и „Верила Лубрикънтс”ЕАД. 


Във връзка с предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяване на отработените масла всички индивидуално изпълняващи целите по Наредбата фирми декларират, че имат изградени система за събиране на отработени масла и сключени договори за оползотворяване.

„Лубрика” ООД разполагат с изградена система за събиране и преработване на отработени масла от 1997 г. , която е усъвършенствана през годините, включваща: 

· организиран специализиран транспорт;


· техника за изпомпване на отработени масла;


· утвърдена фирмена спецификация;


· изграден резервоарен парк;


· изградена инсталация за регенериране на отработени масла с производителност 30 хил. тона/годишно.

„Лубрика” ООД има сключени договори с генераторите на отработени масла от цялата страна. От фирмата разпространяват брошури, в които се разяснява ползата от събирането на отработените масла, както по отношение на опазване на околната среда, така и от икономическа гледна точка. Провеждат се разговори с лица, чиято дейност е свързана със свежи и отработени масла за спазване изискванията на Наредбата. 

„Стеалит” АД декларират, че разполагат със специализиран транспорт, резервоарни вместимости и технологично оборудване. Имат сключени договори за изкупуване на отработени масла от промишлени предприятия, транспортни фирми и дистрибутори на масла. За увеличаване броя на доставчиците и количествата на събираните отработени масла публикуват ежемесечно по няколко обяви за изкупуване на такива в централните вестници с най-висок тираж. Правят се и периодични запитвания в предприятия, които използват големи количества хидравлични, машинни и турбинни масла. Провеждат се информационни кампании с цел запознаване на дистрибуторите на фирмата от цялата страна с Наредбата. В резултат на изпълнението на горепосочените мерки се наблюдава увеличаване на събирането и оползотворяването на отработените масла.

Във връзка с предприемането на мерки за организиране на събирането и оползотворяването на отработените масла от страна на НКСООМ през юли 2008 са проведени семинари в София и Русе с представители на фирми, с които организацията има сключени договори за събиране на отработени масла. Целта на семинарите е да се запознаят фирмите с настъпилите промени в законодателството в областта на отпадъците. Дискутирани са новите стойности за определяне стойността на премиите за дейностите по съхранение и транспортиране на отпадъци, както и решението на НКСООМ за отпускане на допълнителни средства за увеличаване обема на събраните отработени масла и намаляване количествата отработени масла, събирани от нерегламентирани фирми. 


С цел по – добър контрол на отработени масла, както и за улеснение на лицата, които генерират и събират е предоставена възможността за предварителен безплатен анализ на събраните от тях отработени масла. За борба с нерегламентирани действия по отношение дейности с отработени масла от лица, които не притежават съответното разрешение, организацията и през 2008 г. продължава да предоставя на своите обекти стикери с размери 50/40 см. със следното съдържание: „ТОЗИ ОБЕКТ Е ВКЛЮЧЕН В СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА НКСООМ”.


През 2008а година продължава присъединяването на нови фирми към системата за събиране на отработени масла на НКСООМ, като вследствие на това дейността на НКСООМ покрива около 90 % от територията на страната.



Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.45, ал.1, т.2 от Наредбата, НКСООМ декларира, че продължава договореностите с фирмите „Верила Лубрикънтс” и „Амко” за доставка на подходящи базови масла, употребявани при производството на консистентни смазки. Останалите фирми декларират, че до този момент не се е налагало да предприемат мерки по тази точка, въпреки заложените такива в тяхната програма за управление дейности с отпадъците.

Във връзка с изпълнението на ангажиментите по чл.45, ал.1, т.3, инидидуално изпълняващи задълженият по Наредбата си лица и организацията за оползотворяване на отработени масла, са длъжни да провеждат информационни кампании. В изпълнение на този ангажимент, НКСООМ публикуват данни за новостите в дейността по събиране и оползотворяване на отработени масла в специализираното корпоративно издание „Приста”. Продължава издаването на информационни брошури от предходната година, предназначени както за генераторите на отработени масла, така и за фирмите, извършващи транспорт и съхранение на отработени масла. Освен запознаване на потребителите с опасностите за боравене с отработени масла, с изискванията на законодателството по отношение на опасните отпадъци, мерките които се предприемат при разлив на отработените масла, къде могат да се предават, както и пълен списък на фирмите и площадките, с които НКСООМ има сключени договори за събиране на отработени масла, през 2008 г. е обърнато и специално внимание на промените в Наредбата.


И през 2008 г. продължават срещите с фирми-генератори на отработени масла, които нямат разрешителни за дейности с отпадъци. От страна на НКСООМ е изразена готовност за оказване на съдействие при изготвянето на фирмени програми за управление на отпадъците на желаещите дружества. 

В сравнение с 2006 г. и 2007 г., когато в организацията за оползотворяване на масла членуват  една фирма(„Приста ойл”) за 2006 г. и седем фирми за 2007 г., през 2008 г. вследствие на проведените срещи с лица, които внасят/въвеждат на пазара смазочни масла, както и в резултат на увеличената продуктова такса за маслата фирмите, членуващи в организацията вече наброяват 12. Нова мярка за привличане на лица, които пускат на пазара масла е и провеждане на срещи с представители на колективни системи за оползотворяване на отпадъци от опаковки, на които се осъществява обмен на информация за новопоявили се лица, пускащи на пазара опаковани смазочни продукти.



След обобщение на представените в ИАОС отчети от лицата, изпълняващи задълженията си по Наредбата индивидуално и организацията по оползотворяване, както и по данни от одиторските доклади към МОСВ, индивидуално изпълняващи целите си фирми и НКСООМ са изпълнили количествената си цел по оползотворяване на масла 

BII. КОЛИЧЕСТВЕНИ ДАННИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА

IIB1. Брой на издадените разрешения


Броят на обхванатите фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и/или оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти към 2008 г. е 44 (Фигура №1).Други пет имат издадени  комплексни разрешителни, по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, но не са събирали отработени масла. От фигурата се вижда, че РИОСВ с най-много издадени разрешения е София, следвана от Велико Търново и Бургас.
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Фигура №1. Източник: ИАОС


IIB2. Брой утвърдени програми

Лицата, които пускат на пазара масла и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програма по чл.29, ал.1, т.4 от ЗУО, която включва:


· предварителен финансов отчет на избраната система за събиране на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла и доказателство за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;


· мерки за изпълнение на целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;


· план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени отработени масла, включващ мерки за оптимизиране на събирането, временното съхраняване, транспортирането на отработени масла и тяхното предаване за оползотворяване;


· план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на отработени масла и предаването им за оползотворяване по години в съответствие с целта по чл.9, ал.1 съгласно сроковете по §2;


· план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на отработени масла, включващ провеждането на информационни кампании;


· мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване събирането или намаляването на количеството на събраните отработени масла и тяхното последващо оползотворяване.


Както вече беше споменато в началото на настоящия доклад през 2008 г. 5 фирми имат утвърдени програми: „Лубрика” ООД, „Булвария – Автомобилни продукти” ЕООД, СОМАТ АД, „Еврорали” ООД, и „Верила Лубрикънтс”ЕАД 

IIB3. Внесените и изнесени от страната масла


Директорът на Агенция „Митници” предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за количествата внесени и изнесени от страната масла по митнически тарифни номера съгласно интрастат - комбинираната номенклатура и размера на заплатената продуктова такса (Таблица №1).


Таблица №1

		Масла

		Количества масла 



		Митнически тарифен номер 

		Вид на маслото

		  Внесени
(т)

		  Изнесени
(т)                 



		1

		2

		3

		4



		271019810

		Моторни, компресорни и турбинни масла

		4189,87

		6243,88



		271019830

		Хидравлични масла

		364,48

		247,59



		271019870

		Масла за зъбни предавки

		391,29

		73,92



		271019910

		Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла

		53,90

		27,60



		271019930

		Електроизолационни масла

		457,66

		987,10



		27101999

		Други смазочни масла и други масла

		40 681,30

		6 262,60



		34031991

		Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

		165,96

		122,76





По предоставените от Агенция „Митници” за 2008 г. данни, внесеното в страната количество масла е 46304,46 т., докато 13965,44 т. са изнесени. С приетата през 2008 г  Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци АМ и НАП  докладват за още  два кода от митническите тарифни номера, 27101999 - „Други смазочни масла и други масла”, и 34031991 - „Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства”. Това от своя страна доведе до значително увеличаване на количествата внесените и изнесени масла. В групата „Други смазочни масла и други масла” са включени видове като Смазочни минерални, смазочно-охлаждащи, смазочни – полусинтетични масла, смазочно - охлаждащи течности – полусинтетични. На фигура 2 е представено разпределението на внесените масла в страната по видове, където най - голям дял внесени масла заема групата „Други смазочни масла и други масла” – 88%.
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Фигура №2. Източник: АМ

IIB4. Въведени и изведени от страната масла


Национална агенция по приходите предоставя информация на Изпълнителна агенция по околна среда за количествата масла, въведени на територията на страната от друга държава – член на ЕС, както и изведените от територията на страната към територията на друга държава – член на ЕС /Таблица 2/. За 2008 г. по данни на НАП количествата въведени масла са 192 368, 453 тона, а изведените 95 799, 828 тона



                   







 Таблица №2

		Масла

		Количества масла 



		Митнически тарифен номер 

		Вид на маслото

		Въведени/т

		Изведени/т



		1

		2

		3

		4



		271019810

		Моторни, компресорни и турбинни масла

		86414,638

		49835,660



		271019830

		Хидравлични масла

		7119,031

		6003,590



		271019870

		Масла за зъбни предавки

		9322,516

		5501,795



		271019910

		Масла за обработка на метали, формовъчни масла и антикорозионни масла

		1816,944

		2968,086



		271019930

		Електроизолационни масла

		1389,018

		1146,154



		27101999

		Други смазочни масла и други масла

		78992,843

		29738,616



		34031991

		Препарати за смазване на машини, апарати и превозни средства

		7313,463

		605,927





На фигура 3 е представена графика на въведените масла по видове, от където се вижда, че най–голям дял заемат групата „Моторни, компресорни и турбинни масла” – 44%, следвани от „Други смазочни масла и други масла” – 41 %. В сравнение с внесени количества свежи масла /по данни на АМ/ излиза, че предимно моторните, компресорни и турбинни масла са обект на вътрешнообщностна търговия, т.е по–големия процент се въвежда от страни – членки на ЕС. Същите видове внесени масла от страни извън ЕС са само 9 %. 
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Фигура №3 Източник: НАП

IIB5. Сравнителна характеристика на получените данни


Лицата, които пускат на пазара масла / в това число лицата, които внасят/въвеждат и изнасят/извеждат свежи масла предоставят информация за количествата/, пуснати от тях на пазара, изготвена на база месечна – справка декларация по чл.15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Информацията се предоставя за текущата година на тримесечни периоди в информационна система на ИАОС. Липсата на изградена информационна система и поради отпадане на годишните отчети на задължените лица от Наредбата, към настоящия момент ИАОС не разполага с такава информация. Поради тази причина не може да се направи и сравнителен анализ между данните на лицата, които въвеждат/внасят и извеждат/изнасят, получавани в различните институции (ИАОС АМ и НАП). Възможно е единствено сравнение на данните, получени от НАП и АМ (фигура 4). 
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Фигура №4. Източник: АМ, НАП


Европейският съюз е на първо място по търговия в света, със своите 20% от световния внос и износ /ЕUROPA/ Свободната търговия между страните от Съюза е в основата на неговото създаване преди 50 години. 


Ръста на търговията със стоки на Общността и разликата в данните на АМ и НАП може да се обясни и с възползването на България от по-благоприятните възможности за бизнес, които се предлагат в рамките на Общността, като уеднаквени процедури, приложими към стоки, с които се търгува със страни в ЕС, премахването на митата и митническите ограничения, както  и редица други (фигура 5).




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


  Фигура №5 Източник АМ,НАП

На фиг.№ 6 е представена общото количество внесени/въведени на територията на страната масла по видове.


Внесени/въведени масла по вид на маслото
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  Фигура №6 Източник АМ,НАП

50 % от общото количество внесените/въведени масла (по данни на АМ и НАП) на територията на страна през 2008 г. са от групата „Други смазочни масла и други масла”, следвани от „Моторни, компресорни и турбинни масла” със своите 38 %.


Синтетичните масла, поради повишените си експлоатационни качества и предимствата пред минералните масла, заемат и по-голям пазарен дял.

В сравнение с предходната година се наблюдава съществена разлика в количествата внесени/въведени и изнесени/изведени, което се обяснява с включването на двата допълнителни кода по интрастат - комбинираната номенклатура. На следващите графики е представена сравнителна характеристика спрямо предходната година, като в графиката за 2008 г. са разделени количествата на допълнителните митническите тарифни номера от тези, по които е докладвано и през 2007 г., с цел по–добра визуализация на ръста на докладваните данни.
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   Фигура №7. Източник АМ,НАП

От графиките се вижда, че количествата през 2008 г. са в пъти повече, отколкото през 2007 г., което може да се обясни с развитието на системата за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, т.е между държавите–членки на Европейския съюз /Интрастат/, която се въвежда експериментално на 1 септември 2006 г. От 2007 г. системата действа в условията на члeнство на страната ни в Европейския съюз

IIB6. Пуснати на пазара масла по данни от НСИ

Съгласно изискванията на чл.44 от Наредбата председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС данни за пуснатите на пазара масла в страната през предходната година.

Пуснатите на пазара на Република България масла се определят като към количеството внесени/въведени се прибави количеството произведени и се извади количеството изнесени/изведени масла за съответната година.

Съгласно даннните на НСИ, пуснатите на пазара са 37118,077 тона.

IIB7. Сравнителна характеристика между предоставените от НСИ и лицата, които пускат на пазара масла информация за пуснатите на пазара масла

За 2008 г. може да се направи сравнителен анализ между данните, предоставени от НСИ, от една страна за количествата, пуснати на пазара масла и данните от НКСООМ, лицата, изпълняващи целите си индивидуално по Наредбата и ПУДООС от друга.

Лицата, които пускат на пазара масла изпълняват целите си, като членуват в организация по оползотворяване на масла или индивидуално. Фирмите, които не изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в организация по оползотворяване на масла заплащат продуктова такса по сметка на ПУДООС.

Основен предмет на дейност на предприятието е реализация на екологични проекти и дейности за изпълнение на национални и общински стратегии и програми в областта на околната среда. С Наредбата е въведено изискване събраните средствата от продуктовите такси, да се разходват от Предприятието за управление дейностите по опазване на околна среда за събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отработени масла, както и за информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на масла и нефтопродукти, и отпадъците от тях в съответствие с Правилника за устройство и дейността на Предприятието за управление дейностите по опазване на околна среда . 


За 2008 г събраните средства от продуктови такси  в ПУДООС за пуснатите на пазара масла на Република България са в размер на 2 292 299,80 лв., а възстановените средства са 13 770,18 лв., т.е продуктовите такси, събрани за пуснати на пазара масла са разликата между събраната и върната сума, което е 2 278 529,62 лв. и е двойно повече от събраните средства от предходната година. Ръстът може да се обясни с промяната на Наредбата и въвеждане задължението продуктови такси да заплащат и лицата, които въвеждат свежи масла от страни в Общността. Като се има предвид, че продуктовата таксата на кг. масло за настоящата година е 0,22 лв., то след изчисление на заплатените продуктови такси се получава, че 10 356,95 т са пуснатите на пазара масла .


По данни на организацията по оползотворяване НКСООМ членовете й са пуснали на пазара 14 957, 246 тона масла. Фирмите, изпълняващи индивидуално целите са пуснали на пазара 5 340,45 тона. Общо пуснатите на пазара масла са 30654,65 тона.

Сравняването на данните показва, че според НСИ пуснатите на пазара масла са с около 17 % повече отколкото изчислените от ИАОС.

Поради липсата на нормативно изискване за лицата, които въвеждат на пазара масла да заплащат продуктова такса, през 2007 година за целите на доклада са използвани наличните в ИАОС данни за лицата, пуснали на пазара масла, които не изпълняват задълженията си индивидуално и не членуват в организацията по оползотворяване. Бяха проведени телефонни разговори с голяма част от задължените лица за изясняване техните задължения за докладването на информация по Наредбата. По този начин бяха обхванати и лица, които въвеждат в страната масла и които подадоха необходимата информация, независимо от това дали съответната продуктова такса е заплатената. Това значително повиши качеството на информацията за реалните количества, пуснати на пазара масла. Имайки предвид, че измененията на Наредбата влязоха в сила по средата на 2008 година и нормативното задължение на тези фирми да плащат продуктови такси е от юни месец 2008 г., то за първите шест месеца не може да се установи дали таксата е заплатена и от лица, които въвеждат масла от други страни – членки на ЕО. По тази причина въпреки ръстът на таксите, заплатени в ПУДООС, като общо пуснати на пазара масла количеството е по-малко отколкото през предходната година. Наблюдава се също и понижаване в количествата, пуснати масла в страната от НКСООМ и лицата, изпълняващи целите си индивидуално. /фигура 7/

Сравнителен анализ на пуснати на пазара масла 
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Фигура №7. Източник АМ,НАП


Дяловото разпределение между Организацията по оползотворяване, лицата които изпълняват задълженията си по Наредбата индивидуално и фирмите които заплащат продуктова такса в ПУДООС е представено на Фигура № 8.
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Фигура №.8 Източник ИАОС, ПУДООС, НКСООМ

Както и през предходната година, поради обхващане на по-голям брой лица, задължени да плащат продуктови такси за масла – НКСООМ има най-голям пазарен дял (49%), следвана от ПУДООС (34%) и индивидуално изпълняващи задълженията си по Наредбата лица (17%).

IIB8. Събрани масла от лицата извършващи дейности по събиране на отработени масла

От 2008 г. лицата, които извършват дейности по събиране на отработени масла, предоставят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда информация за количеството събрани отработени масла по тримесечни периоди за текущата година. Въведените нови изисквания за докладване, както и отпадането на годишните отчети, в ИАОС няма информация за количествата събрани отработени масла за цялата 2008 година. Задължените лица предоставиха информация за единствено за последните две тримесечия на годината. Съществен проблем се явява и информацията за събраните количества отработени масла, поради факта, че част от генерираните масла се предават на лица, които притежават разрешение за дейността „събиране”, които от своя страна ги предават на лица, със същата дейност. По този начин се получава припокриване на отчитаните количества събрани масла. Във връзка с изпълнение ангажиментите на ИАОС за публикуване на информация в 10 – дневен срок от получаване на данните за съответния период, публикуваните за второто полугодие на 2008 г. данни за събраните количества отработени масла, възлизат на 3843,50 т. След по-задълбочен анализ за целите на доклада и преизчисляване на количествата, чрез проследяване „пътя” на отработените масла, за които има данни от къде са получени и на кого са подадени, са премахнати тези количества, за които със сигурност има данни, че са предавани от „събирач” на „събирач” и съответно са докладвани два пъти,  реалното количество на събраните отработени масла е не повече от 2600 т. 

IIB9. Оползотворени и/или обезвредени масла


Съгласно чл. 40 и чл. 41, ал.1 от Наредбата лицата, които извършват дейности по оползотворяване на отработени масла, предоставят на ИАОС и на РИОСВ, на чиято територия извършват дейността информация за количеството оползотворени отработени масла през предходната година.


С промените в Наредбата, които въвеждат задължение на лицата, извършващи дейност по оползотворяване да предоставят списък с лицата, чиито цели са били изпълнени и съответните количества стана възможно да се проследят количествата на оползотворените масла.


По данни от годишните отчети на лицата, които извършват дейност по оползотворяване са събрани 5607,35 т., от които общото количество оползотворени отработени масла е 5202,42 т. Оползотворените, чрез регенериране са 3059,76т., чрез други методи - 2142,66т. За 2008 г. 

Лубрика” АД, с регенерираните 2742,42 т., което представлява около 90% от общо регенерираните отработени масла остава най-големия регенератор в страната. Почти във всички фирми се наблюдава значителен ръст на количествата оползотворени отработени масла (фигура №9).

 
Сравнителна характеристика на оползотворените 
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Фигура №9 Източник: ИАОС

И през настоящата отчетна година към количествата оползотворени масла са включени събраните през предходни години отработени масла, като липсват данни за точното количество събрани през изминали години

IIB10. Изпълнение на целите по регенериране и оползотворяване 


Съгласно изискванията на Наредбата за 2008 г. лицата, които пускат на пазара масла трябва да достигнат праг на оползотворяване не по- малък от 25 % от пуснатите на пазара свежи масла. Наблюдава се ръст на оползотворените масла, които са 17% от пуснатите на пазара масла, което обаче не е достатъчно за изпълнение на целите на национално ниво.
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Фигура №10. Източник: ИАОС




Съгласно подадените одиторски доклади от НКСООМ и индивидуално, изпълняващи целите си лица към Министерство на околна среда и Заповед на Министъра на околната среда с № РД – 419/24.06.2009 г. на основание чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и чл. 53, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти и Заповед №  РД – 459/13.07.2009 г. на основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 53, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, във връзка с чл. 36, ал.2 от Закона за управление на отпадъците през 2008 г. организацията по оползотворяване и индивидуално изпълняващите целите си лица са доказали изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на отработени масла и са изпълнили целта по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от заключителните разпоредби на Наредбата:

Съотношение между заложените и изпълнените цели за 2008 г. е представен на фигура  № 11

Съотношение между заложените и изпълнените цели 
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     Фигура № 11. Източник: ИАОС

C. Заключение 

Въпреки направените нормативни изменения с цел по-голям контрол върху събирането и оползотворяването на отработени масла част от проблемите и през настоящата година остават същите, както и през предходната, а именно:


1. Създадените системи за събиране и предаване за оползотворяване на отработените масла от лицата, които пускат на пазара масла работят при затруднени условия, поради съществуващото нерегламентирано използване и влагане на маслата в горива. 


2. Към настоящия момент голяма част от отработени масла се използват по нерегламентиран начин за отопление, като се изгарят в различни видове отоплителни инсталации. 


3. Извършва се смяна на моторни масла от собствениците на автомобили на нерегламентирани за това места, извън специализираните пунктовете за смяна на масла, което затруднява събирането на количествата моторни отработени масла за изпълнение на целите по чл. 9 от Наредбата. Моторните масла са с най-висок дял от пуснатите на пазара масла  на територията на Р България.


4. Липсва проследимост на процеса на приемане и предаване на отработени масла от мястото на образуване до площадките за събиране и оползотворяване.  


5. Необходим е контрол върху докладваната информация от лицата, които извършват дейности по събиране, транспортиране и оползотворяване на отработени масла;

6. Липса на ефективен контрол върху докладваната информация от лицата, които пускат на пазара масла и заплатените от тях продуктови такси в ПУДООС.

7. Липса на установена практика за подаване на необходимата информация от задължените лица и контрол върху фирмите, които не изпълняват задълженията си за докладване по наредбата.

8. За по-ефективно практическо прилагане изискванията на Наредбата е необходимо осъществяването на тясно сътрудничество и добрата координация между органите, отговорни за контрола и прилагането на действащото законодателство ( МОСВ, РИОСВ, Общини и т.н.). 

9. За осигуряване събирането на надеждни данни и подобрение в съществуващата системата за събиране и контрол върху предоставяните данни.е необходимо засилване на сътрудничеството между институции в процеса на предоставяне на данни, свързани  с пусканите на пазар масла и управление на отработените масла .
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Данните за оползотворените отработени масла за 2006 и 2007 година са коригирани. Причината е подадените допълнителни данни от НКСООМ за оползотворени количества отработени масла от „Приста ойл”, като член на организацията.
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1-Благоевград, 2-Бургас, 3-Варна, 4-Велико Търново, 5-Враца, 6-Монтана, 7-Пазарджик, 8-Плевен, 9-Пловдив, 10-Русе, 11-Смолян, 12-София, 13-Стара Загора, 14-Хасково, 15-Шумен, 16-Перник.
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